Sivu 0
Aiheen nimi
Päivämäärä 18.8.20
Vastaanottajan nimi ja sukunimi
Vastaanottajan yrityksen n

CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

1

FODELIA OYJ -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2020 (tilintarkastamaton)
LIIKEVAIHTO KASVOI 15 PROSENTTIA HAASTAVASSA MARKKINASSA
Konsernin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia markkinan laskiessa voimakkaasti COVID-19-rajoitustoimenpiteiden
vuoksi. Markkinamuutos vaikutti negatiivisesti konsernin tammi-kesäkuun avainlukuihin, mutta pidemmän aikavälin
näkymät säilyvät vahvoina.
PUOLIVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT
Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Tässä katsauksessa esitetään konsernin
1–6/2020 lukujen lisäksi pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja kuvaamaan konsernin liiketoimintojen kehitystä.
Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
Tammi-kesäkuun 2020 yhteenveto
•
•
•

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 15,0 prosenttia ja oli 10 560 tuhatta euroa (pro forma 1-6/2019: 9 184 t €)
Katsauskauden käyttökate oli 723 tuhatta euroa ja 6,8 prosenttia liikevaihdosta (pro forma 1-6/2019 1 159 t
€ ja 12,6 %)
Katsauskauden liikevoitto oli 283 tuhatta euroa ja 2,7 prosenttia liikevaihdosta (pro forma 1-6/2019 899 t €
ja 9,8 %)

Ennuste vuodelle 2020
Yhtiö pitää aikaisemmin julkistetun ennusteen ennallaan ja arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan 20–30 prosenttia
tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 7–10
prosenttia liikevaihdosta. Ennusteeseen tuo kuitenkin epävarmuutta koronapandemian mahdollinen pitkittyminen ja
toinen aalto sekä niihin liittyvien rajoitustoimenpiteiden ja muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen vaikutus
liiketoimintaan.
Avainluvut
Konserni

Liikevaihto
Käyttökate
% liikevaihdosta
Liikevoitto
% liikevaihdosta
Tilikauden tulos
% liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos, €
Omavaraisuusaste %
Nettovelkaantumisaste %
Oman pääoman tuotto %
Sijoitetun pääoman tuotto %
Taseen loppusumma
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

Fodelia Oyj
1-6/2020
10 560
723
6,8
283
2,7
185
1,7
0,03
46,1
28,7
5,7
5,0
14 135
79

Pro forma
1-6/2019
9 184
1 159
12,6
899
9,8
669
7,3
29,2
117,2
47,3
25,4
9 687
62

Muutos-%
14,98
-37,65
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-68,55
-72,40

45,92
27,40

Pro forma
1-12/2019
19 661
2 383
12,1
1 811
9,2
464
2,4
48,0
8,2
6,8
15,6
14 323
63
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KATSAUS LIIKETOIMINTAAN
Toimitusjohtaja Mikko Tahkola:
Katsauskautta väritti COVID-19-viruksen leviämistä hillitsevien toimenpiteiden voimakas vaikutus foodservice markkinaan. Foodservice-tukkukaupan liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 19 prosenttia ja pahimpina kuukausina
huhti-toukokuussa jopa yli 45 prosenttia (Päivittäistavarakauppa ry:n tilasto).
Markkinamuutos vaikutti negatiivisesti myös Fodelia-konsernin tammi-kesäkuun avainlukuihin. Pandemian
rajoitustoimenpiteiden takia Fodelia-konsernille tärkeiden lounas- ja kouluruokailun kysyntä käytännössä pysähtyi ja
poisjääneet yleisötapahtumat laskivat osaltaan kokonaiskysyntää. Kysyntätilanne huomioiden tammi-kesäkuun
liikevaihdon 15 prosentin kasvua voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Liikevaihdon kasvutavoitteista kuitenkin jäätiin
ja poikkeustilanne laski konsernin kannattavuutta.
Valmisruokapuolella tiettyjen yhtiölle tärkeiden tuoteryhmien myynti laski voimakkaasti. Lisäksi nopea kysynnän
pysähtyminen aiheutti kertaluontoisia alaskirjauksia yhtiön varaston arvoon. Yhtiö reagoi markkinamuutokseen
panostamalla entistä voimakkaammin verkkokauppamyyntiin, mikä kasvoi katsauskaudella voimakkaasti.
Verkkokaupan kautta myytävien pienempien kuluttajapakkausten myynnin erittäin vahva kasvu yllätti positiivisesti,
mutta samalla nosti tilapäisesti kustannustasoa yhtiön tuotanto- ja toimitusprosesseissa sekä aiheutti panostuksiin
tarvittavia lisäkustannuksia. Pidemmällä aikavälillä verkkokauppa nähdään erittäin hyvänä mahdollisuutena.
Valmisruokapuolella tehdään aktiivista tuotekehitystyötä ja yhdistetään parhaillaan Feelian ja Beofoodin
tuoteportfoliota vastaamaan asiakastarpeita.
Snacks-liiketoiminnassa markkinamuutos jäi foodservice-tukkukaupan laskua pienemmäksi, mutta koronapandemian
tuoma poikkeustilanne vaikutti kuitenkin negatiivisesti tammi-kesäkuun liiketoimintaan. Juhlien ja tapahtumien
poisjäänti, poikkeustilanteen tuomat muutokset ja priorisoinnit vähittäiskaupan ketjujen logistiikassa ja omien
tuotteiden muissa jakelukanavissa sekä vientipanostusten lykkääntyminen laskivat omien brändituotteiden myyntiä.
Yhtiön snacks-liiketoiminnan kokonaisliikevaihto pystyttiin kuitenkin kasvattamaan muun muassa uusien
merkittävien private label -sopimusten kautta. Kysynnän painopisteen siirtyminen normaalitilannetta
voimakkaammin private label -tuotteisiin laski yhtiön kannattavuustasoa katsauskaudella. Private label -asiakkuudet
takaavat yhtiölle tärkeää volyymia tuotantoon ja varmistavat liikevaihdon ja rahavirran hyvää kehitystä. Yhtiö jatkaa
myös vahvaa panostusta omiin Oikia ja Oatis -brändeihin.
Vaikka koronapandemia on hidastanut konsernin kasvutavoitteiden saavuttamista ja vaikuttanut negatiivisesti
alkuvuoden kannattavuuteen, näemme yhtiön tulevan kehityksen valoisana. Konserni on valmistautunut vahvan
kasvun jatkumiseen ja panostanut henkilöstön riittävyyteen sekä markkinointiin. Nämä panostukset nostivat
katsauskauden kustannustasoa tilanteessa, jossa liikevaihdon kehitys jäi tavoitteita alhaisemmaksi, mutta tukevat
yhtiön kasvua tulevaisuudessa.
Pandemiatilanteen kehitys ja mahdolliset rajoitustoimenpiteet vaikuttavat lyhyen aikavälin kysyntään, mutta
pidemmällä aikavälillä muun muassa kuntien säästöpaineiden arvioidaan avaavan uutta kysyntää ruokapalveluiden
hoitamisessa. Tähän markkinamahdollisuuteen konserni vastaa uuden yhteisyrityksen Fodbar Oy:n kautta, jossa
yhdistyvät Fodelian tytäryhtiön Feelia Oy:n ja Bravedo-konserniin kuuluvan Barona HoReCa Oy:n osaaminen:
Valmisruokavalmistaja Feelia vastaa ravintosisällöltään monipuolisten, vakuumissa kypsennettyjen tasalaatuisten
tuotteiden valmistuksesta ja tuo mukanaan osaamista foodservice-markkinasta ja ruokatuotteista. Valtakunnallisena
toimijana Barona HoReCa puolestaan vastaa henkilöstöpalvelusta ja varmistaa henkilöstön saatavuuden ja
osaamisen sekä kustannustehokkaat ja toimivat henkilöstöprosessit.
Fodelia-konserni investoi vahvasti kasvun mahdollistavaan tuotantokapasiteetin nostoon ja tuotantotoiminnan
automatisointiin ja on käynnistänyt yhteensä noin kuuden miljoonan euron investoinnit Feelian ja Real Snacksin
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tehtaille. Feelian Pyhännän tehtaan yhteyteen rakennetaan laajennus, jonka myötä tuotantomäärä pystytään
lähivuosina kolminkertaistamaan. Samalla yhtiön on mahdollista panostaa entistä voimakkaammin
erikoisruokavaliotuotteisiin ja valmistaa pienemmät pakkauskoot kustannustehokkaasti. Investointiprojektissa
merkittävässä roolissa on tuotantotoiminnan automaatiotason noston lisäksi kiertotalous- ja muut
ympäristönäkökannat. Real Snacksin tehtaalla käynnistetään pakkaustoiminnan automatisointiin liittyvä
investointiprojekti, joka tuo lisää kustannustehokkuutta tuotantoprosessiin.
YHTIÖN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyritysten holdingyhtiönä. Fodelian strategiana on omistaa
elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen. Fodelia
tukee omistamiensa yhtiöiden liiketoiminnan kannattavaa kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti, minkä lisäksi se
pyrkii tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia. Fodelia erottautuu alalla uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla
tuotteilla.
Yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:
•
•
•

Keskimäärin noin 25 % vuotuinen liikevaihdon kasvu
Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 10 %
Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 yli 60 miljoonaa euroa

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen.
Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.
LIIKETOIMINNAN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA
Konsernin liikevaihto kasvoi 1 376 tuhatta euroa ja noin 15 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan. Konsernin liikevoitto laski edellisvuoden tasosta ja oli 283 tuhatta euroa (1-6/2019: 899 t €).
Vertailukausien konsernin avainluvut ovat pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja. Konsernin liikevoiton vuosien
2020 ja 2019 välistä vertailtavuutta heikentää se, että vertailukauden 1-6/2019 pro forma lukuihin ei sisälly 2.8.2019
rekisteröidyn konsernin emoyhtiön Fodelia Oyj:n tulosta.
Feelia Oy:n ja Beofood Oy:n luvut esitetään yhtiökohtaisissa tiedoissa yhteenlaskettuna, sillä Beofoodin liiketoiminta
tullaan integroimaan Feelian toimintaan vuoden 2020 aikana. Yhtiöiden välillä on käynnissä fuusioprosessi, fuusion
arvioidaan toteutuvan syksyn 2020 aikana. Beofood Oy:n luvut sisältyvät Fodelia-konsernin lukuihin yhtiön
hankintahetkestä 31.12.2019 alkaen.

Liikevaihto yksiköittäin/
liiketoiminta-alueittain
Real Snacks Oy
Feelia Oy + Beofood Oy
Fodelia Oyj
eliminoinnit
Fodelia-konserni yhteensä

1-6/2020

1-6/2019

Muutos-%

1-12/2019

3 492
7 369

3 271
5 924

6,76
24,40

6 789
12 882

103
-405
10 560

0
-10
9 185

100
14,98

48
-58
19 661
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Liikevoitto yksiköittäin/
liiketoiminta-alueittain
Real Snacks Oy
Feelia Oy + Beofood Oy
Fodelia Oyj
eliminoinnit
Listautumisen ja konsernirakenteen
muodostamisen kulut
Fodelia-konserni yhteensä

1-6/2020

1-6/2019

Muutos-%

1-12/2019

139
426
-209
-72
-

229
705
0
-35
-

-39,16
-39,64
77,14
-

430
1 593
7
-69
-150

283

899

-68,55

1 811

Real Snacks Oy:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli vahvaa private label tuotteissa. Omien brändien liikevaihto sitä vastoin laski koronapandemian tuoman tilanteen vuoksi. Myynnin
painopisteen siirtyminen private label -tuotteisiin laski yhtiön kannattavuutta.
Feelian liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia ja Beofood Oy:n liikevaihto huomioiden 24,4 prosenttia. Feelian
liikevaihdon kasvusta merkittävä osa tuli verkkokauppamyynnin vahvasta kehityksestä. Sitä vastoin lounas- ja
kouluruokailun liikevaihto laski voimakkaasti koronapandemian hillitsemiseksi tehtyjen rajoitustoimenpiteiden
vuoksi. Liikevaihdon lasku tärkeissä asiakas- ja tuotesegmenteissä vaikutti negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen ja
siirtymä pienempiin kuluttajapakkauksiin nosti kustannustasoa yhtiön tuotanto- ja toimitusprosesseissa.
YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2020 oli 14 135 tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2020 oli
46,1 % ja nettovelkaantumisaste 28,7 %.
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernin likvidit rahavarat kauden päättyessä olivat 3 017 tuhatta euroa.
Korollisten velkojen määrä oli 4 885 tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat 1 868 tuhatta euroa.
Konserni investoi katsauskauden aikana 1 183 tuhatta euroa. Investoinnit liittyvät käynnissä olevaan Feelia Oy:n
tehtaan laajennusprojektiin, tuotantotoiminnan nykyaikaistamiseen sekä liiketoiminnan muuhun kehittämiseen.
YHTIÖN HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Konsernin henkilömäärät olivat:
Henkilömäärä keskimäärin (FTE)
Real Snacks Oy
Feelia Oy + Beofood Oy
Fodelia Oyj
Yhteensä

1-6/2020
24
53
2
79

1-6/2019
21
41
0
62

Muutos-%
14,29
29,27
100
27,40

1-12/2019
21
41
1
63

Henkilömäärä nousi 17 henkilöä. Kasvusta 6 henkilöä tulee Beofood Oy:n yrityshankinnan kautta.
Hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastajat
Fodelian hallituksen muodostavat Mikko Paso (hallituksen puheenjohtaja), Helene Auramo, Marc Moberg ja Eero
Raappana sekä uutena jäsenenä 27.4.2020 alkaen Markku Lampela.
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Fodelian johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Mikko Tahkola, talousjohtaja Kati Kokkonen sekä tytäryhtiöiden
toimitusjohtajat Arja Kastarinen (Real Snacks Oy) ja Jukka Ojala (Feelia Oy).
Fodelia-konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sami Posti.
KONSERNIRAKENNE
Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Osakevaihdossa Real Snacks Oy ja
Feelia Oy siirtyivät Fodelia Oyj:n (rekisteröintipäivä 2.8.2019) 100 % omistamiksi tytäryhtiöiksi. Fodelia Oyj hankki
31.12.2019 toteutuneella osakekaupalla Beofood Oy:n.
Fodelia Oyj perusti kesäkuussa 2020 Bravedo Oy:n kanssa yhteisyrityksen Fodbar Oy:n. Fodbar Oy tarjoaa
kokonaisvaltaista ratkaisua ruokapalveluiden ulkoistamiseksi. Fodbar Oy yhdistellään Fodeliakonsernitilinpäätökseen yhteisyrityksenä omistusosuuden (50 %) mukaisesti. Yhteisyritys on rekisteröity 16.6.2020 ja
sen toiminta on katsauskauden päättyessä vasta käynnistysvaiheessa, eikä katsauskauden lukuihin sisälly kirjauksia
yhtiötä koskien.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma
Yhtiön osakemäärä katsauskauden lopussa ja katsauskaudella keskimäärin oli 7 051 780. Jokainen osake oikeuttaa
yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa, ja ne tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon. Yhtiön osakemäärässä ei ole
tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana.
Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli 2 610 osakkeenomistajaa.
Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 tuhatta euroa. Katsauskauden päättyessä yhtiö ei omistanut omia
osakkeita.
Kaupankäynti yhtiön osakkeella
Yhtiön osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market
Finland -markkinapaikalla.
Fodelian osaketta vaihdettiin katsauskauden aikana yhteensä 870 832 osaketta eli 12,3 % osakkeiden määrästä.
Vaihdon arvo oli 6,4 miljoonaa euroa.
Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 8,90 euroa per osake. Katsauskauden alin
kaupankäyntikurssi oli 5,40 euroa per osake, ylin 11,18 euroa per osake ja kauden kaupankäyntivolyymilla painotettu
keskikurssi 7,38 euroa per osake. Fodelia-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 62,8 miljoonaa euroa.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2020 Pyhännällä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 jaetaan varoja pääoman palautuksena
0,07 euroa osakkeelta. Esitetty varojenjako toteutettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
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Pääoman palautus maksettiin 7.5.2020 osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä
29.4.2020 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Toimielinten valinnat ja palkkiot
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi. Hallituksen
kokouspalkkioksi vahvistettiin hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1 200 euroa per
kokous. Kokouspalkkioita ei makseta puhelinkokouksista. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
periaatteiden mukaisesti.
Hallituksen jäseniksi valittiin Helene Auramo, Marc Moberg, Mikko Paso ja Eero Raappana sekä uutena jäsenenä
Markku Lampela.
Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT.
Tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.
Muutokset yhtiöjärjestykseen
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että yhtiöjärjestykseen kirjataan yhtiön osakkeiden kuuluminen arvoosuusjärjestelmään sekä yhtiökokouksen pitopaikaksi Pyhäntä, Oulu tai Helsinki.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 500 000 osakkeen
hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan Nasdaq First North Growth Market Finland -kauppapaikan julkisessa
kaupankäynnissä ja osakkeista maksettava vastike on Fodelia Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta.
Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa
hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustejärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin
7,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 500 000 osakkeen
suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien
osakkeiden enimmäismäärä on noin 7,1 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita
voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä
tai antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisessa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu anti voi olla maksuton vain, jos
siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
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OSAKEPALKKIO-OHJELMAT
Fodelia Oyj:n hallitus on 29.5.2020 päättänyt toteuttaa pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustejärjestelmän, joka
koostuu kahdesta osa-alueesta: Fodelia-konsernin kaikille vakituisille työntekijöille suunnatusta
osakesäästöohjelmasta (A) ja johtoryhmille suunnatusta tulostavoitteisiin perustuvasta ohjelmasta (B).
Osakesäästöohjelman (A) tavoitteena on tarjota konsernin henkilöstölle mahdollisuus säästää osa säännöllisestä
palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Osakesäästöohjelma koostuu neljästä kuuden kuukauden
säästöohjelmasta, jolloin osallistujat voivat säästää valintansa mukaan 50–800 euroa kuukaudessa käytettäväksi
Fodelia Oyj:n osakkeiden hankintaan. Jokainen osallistuja saa yhtiöltä maksutta kahden vuoden sitouttamisjakson
jälkeen yhden lisäosakkeen kutakin hankittua osaketta kohti sekä rahaosuuden, jolla katetaan osallistujalle
aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Ilmaisosakkeiden saannin ehtona on, että osallistuja on omistanut
säästöohjelman kautta hankitut osakkeet sitouttamisjakson ajan ja on edelleen työsuhteessa yhtiöön osakkeiden
saantihetkellä. Annettavien ilmaisosakkeiden määrä riippuu osallistujien määrästä ja heidän valitsemastaan
säästösummasta sekä osakekurssin kehityksestä. Ensimmäisen säästökauden alkaessa vapaaehtoiseen ohjelmaan on
osallistumassa 44 työntekijää kokonaissäästömäärän ollessa 8 330 euroa kuukaudessa. Kahden vuoden
sitouttamisjakson jälkeen annettava ilmaisosakkeiden määrä olisi 27 089 kappaletta, mikäli osallistuja- ja
säästömäärät pysyisivät alkuhetken tasolla ja osakekurssi vastaisi katsauskauden keskikurssia.
Tulostavoitteisiin pohjautuva osakeohjelma (B) on sidottu konsernin vuosien 2020–2022 liikevaihdon ja liikevoiton
kumulatiiviseen kehitykseen ja tavoitetaso määräytyy konsernin pitkän aikavälin liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden
kautta. Mikäli tulostavoitteisiin pohjautuvan osakepalkkio-ohjelman tavoitteisiin päästään, osallistujat saavat
keväällä 2023 palkkioksi enintään 4–8 kuukauden palkkaa vastaavan määrän Fodelian osakkeita (netto) sekä
rahaosuuden, jolla katetaan osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Osakepalkkio-ohjelman (B)
osakkeina annettavan palkkion enimmäismääräksi arvioidaan 500 tuhatta euroa, mikä vastaa katsauskauden
keskikurssilla laskettuna 67 751 osaketta. Lopulliseen osakemäärään vaikuttaa tulostavoitteiden saavuttamisen
lisäksi maksuhetken osakekurssi.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Yhtiön toimintaan liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen tulokseen tai taloudelliseen asemaan vaihtelevissa
määrin.
Konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät koronapandemian jatkumiseen ja uudelleen vahvistumiseen yhtiön
markkina-alueella. Muut riskit liittyvät raaka-aineiden toimitusvarmuuteen, raaka-aineiden hintamuutosten
hallintaan, muutoksiin asiakkuuksissa ja kuluttajien ostovoimassa sekä kulutuskäyttäytymisessä.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan 20–30 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma
-liikevaihtoon kaudella 1–12/2019. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 7–10 % liikevaihdosta.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
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PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuun 2020 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen
lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tässä katsauksessa esitetään lisätietona tilintarkastamattomia pro forma -muotoisia
taloudellisia tietoja, jotka on laadittu sen havainnollistamiseksi, miten Fodelia-konsernin liiketoiminnan tulos olisi
muodostunut, jos Real Snacks ja Feelia olisivat kuuluneet konserniin 1.1.2018 alkaen. Nämä tilintarkastamattomat
pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja ne saattavat poiketa
Fodelia-konsernin todellisesta liiketoiminnan tuloksesta.
Puolivuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt.
Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Osakevaihdossa Real Snacks Oy ja
Feelia Oy siirtyivät Fodelia Oyj:n (rekisteröintipäivä 2.8.2019) 100 % omistamiksi tytäryhtiöiksi. Fodelia Oyj hankki
31.12.2019 toteutuneella osakekaupalla Beofood Oy:n.
Fodelia Oyj perusti katsauskaudella Bravedo Oy:n kanssa yhteisyrityksen Fodbar Oy:n. Fodbar Oy yhdistellään
Fodelia-konsernitilinpäätökseen yhteisyrityksenä omistusosuuden (50 %) mukaisesti. Yhteisyritys on rekisteröity
16.6.2020 ja sen toiminta on katsauskauden päättyessä vasta käynnistysvaiheessa, eikä katsauskauden lukuihin
sisälly kirjauksia yhtiötä koskien.
Keskinäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu oman
pääoman ylittävä hinta on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan tasapoistona, poistoajan ollessa
10 vuotta.
Sisäiset tapahtumat
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäinen liikevaihto, sisäiset tuotot ja kulut sekä
keskinäiset saamiset ja velat.
Laskennallinen verovelka
Konsernitilinpäätöksessä yhtiöiden poistoero on jaettu laskennalliseen verovelkaan ja omaan pääomaan.
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Konsernin tuloslaskelma
1000 eur

Liikevaihto
Varaston muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot ja laskennalliset verot
Katsauskauden voitto

Fodelia Oyj
1-6/2020

Pro forma
1-6/2019

Pro forma
1-12/2019

10 560
133
164
-5 517
-1 843
-2 775
723
-440
283
-98
185

9 184
152
24
-4 665
-1 442
-2 095
1 159
-259
899
-54
846
-177
669

19 661
158
43
-9 962
-2 902
-4 615
2 383
-572
1 811
-963
848
-384
464

185
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Konsernin tase
1000 eur
Fodelia Oyj
30.6.2020

Fodelia Oyj
31.12.2019

Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet ja ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

6
45
1 151
415
1 617

9
36
1 213
277
1 535

Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet ja ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

78
1 795
2 820
861
5 554

76
1 854
2 645
317
4 892

Pysyvät vastaavat yhteensä

7 171

6 428

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Myynti- ja muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

1 475
2 472
3 017
6 964

1 369
2 379
4 147
7 895

14 135

14 323

80
6 674
-426
185
6 513

80
7 167

Korolliset velat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

3 031
268
3 299

2 852
87
2 939

Korolliset velat
Osto- ja muut velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

1 680
2 644
4 323

1 858
2 654
4 512

Vieras pääoma yhteensä

7 622

7 451

14 135

14 323

Pysyvät vastaavat

Vastaavaa yhteensä
Oma pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma yhteensä

-376
6 871

Vieras pääoma

Vastattavaa yhteensä
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Konsernin rahoituslaskelma
1000 eur

Fodelia Oyj
1-6/2020

Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Tytäryhtiöiden hankinnat
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta:
Listautumisannin kulut
Lyhytaikaisten lainojen takaisimaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu voitonjako
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa

185
440
98
723

-145
-106
105
577
-83
-27
466

-1 183
-11
-1 194

-85
-179
737
-384
-494
-403
-1 130
4 147
3 017
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
1000 eur
Fodelia Oyj
30.6.2020

Fodelia Oyj
31.12.2019

80

3
78
80

Sidottu oma pääoma
Sidottu oma pääoma kauden alussa
Osakepääoman korotus
Sidottu oma pääoma kauden lopussa
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa
Osakevaihto
Osakeanti
Pääomanpalautus
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa

80

7 167
2 683
4 485
-494
6 674

7 167

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta
Oikaisut edellisiltä tilikausilta
Katsauskauden voitto/tappio
Vapaa oma pääoma kauden lopussa

-376
-50
185
6 433

-376
6 791

Oma pääoma yhteensä

6 513

6 871
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Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut
1000 euroa

30.6.2020

31.12.2019

2 648
350
350

2 136
349
585
236

Rahoituslainojen vakuudet
Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo
Yrityskiinnitykset
Kiinteistökiinnitykset

2 808
3 007
10 100

2 808
4 040
6 100

Vakuudet yhteensä

15 915

12 948

1 044
1 268

1 051
1 539

55
85

62
95

361
25

425
23

1 018
28

984
23

Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoituslainat
Nostettu luottolimiitti
Myönnetty limiitti
Nostamaton limiitti

Rahoitetut myyntisaamiset
Factoring-velka
Pantatut myyntisaamiset
Leasingvastuut
Seuraavan 12 kk kuluessa maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Vuokravastuut
Vuokravastuut irtisanomisajalta
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset
Muut vastuut
Osamaksuvelkojen sitoumukset
Yrityskortit
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevoitto liikevaihdosta, %

= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos –
valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut –
henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut
= Käyttökate / Liikevaihto x 100
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos –
valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut –
henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja
arvonalentumiset
= Liikevoitto / Liikevaihto x 100

Kauden tulos liikevaihdosta, %

= Katsauskauden tulos / Liikevaihto x 100

Käyttökate (EBITDA)
Käyttökate liikevaihdosta, %
Liikevoitto (EBIT)

Osakekohtainen tulos
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Oman pääoman tuotto (ROE), %

= Katsauskauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
ilman omia osakkeita
= Oma pääoma kauden lopussa / (Taseen loppusumma kauden
lopussa – Saadut ennakot kauden lopussa) x 100
= (Korolliset velat kauden lopussa – Rahavarat kauden lopussa) /
Oma pääoma yhteensä kauden lopussa x 100
= Annualisoitu voitto ennen veroja + annualisoidut rahoituskulut /
(Taseen loppusumma kauden lopussa – Korottomat velat kauden
lopussa) x 100
= Annualisoitu katsauskauden tulos / Oma pääoma x 100

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS
Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 19.8.2020 klo 12 Hotel Kämpissä, Jean-kabinetissa
osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikko Tahkola.
Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen sähköpostitse: kati.kokkonen@fodelia.fi.
Tiedotustilaisuus on katsottavissa webcastina osoitteessa https://fodelia.videosync.fi/2020-h1-tulokset.
Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.fodelia.fi/sijoittajille.

19.8.2020
HALLITUS
Fodelia Oyj
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Lisätietoja
Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi
Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi
Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com
Fodelia lyhyesti
Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta
voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti
tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, liha- ja
kasvistuotteita valmistava Beofood sekä Fodbar, Bravedo-konsernin kanssa perustamamme yhteisyritys, joka tarjoaa
kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat
elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja
edistyksellisiin valmistusprosesseihin.
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